
صفحه آخر

اسرائیل: جنگ سوریه
 حزب اهلل را قدرتمندتر کرد

یک مقام ارشــد نظامی ارتش رژیم صهیونیستی 
از »کسب تجربه های فراوان حزب اهلل لبنان در جنگ 

سوریه« به شدت ابراز نگرانی کرد.
»آلون مدناس« فرمانده تیپ 300 ارتش رژیم صهیونیستی 
بــه شــدت از اینکه حــزب اهلل لبنــان در جریــان جنگ با 
تروریســت های ســوریه صاحب تجربه و ورزیدگی می شود 
ابراز نگرانی کرده اســت.»مدناس« گفــت: »حزب اهلل لبنان 
طــوری خود را آماده جنگ کرده که انگار همین فردا جنگ 

آغاز می شــود.«وی افزود: »اگر حــزب اهلل در جنگ احتمالی 
آینده وارد شــهرک های اسرائیل شــود من تعجب نخواهم 
کرد.«مدناس نگرانی خود را اینگونه تکمیل کرد که »گذشت 
زمان نشان خواهد داد چه کسی از جنگ سوریه فایده برده و 
چه کسی زیان دیده است؛ شکی نیست که حزب اهلل تجربه های 
بیشتری کسب کرده است.«رون  بن شای تحلیلگر نظامی رژیم 
صهیونیستی نیز گفت: »همه نشانه ها و اطالعات نشان می دهد 

که حزب اهلل در جنگ آینده ما را غافلگیر خواهد کرد.«

آمریکا پاسخ اعتماد کوبا را
با تمدید تحریم ها داد

  با وجود »عادی« اعالم شدن روابط کوبا و آمریکا، 
اوباما در یک اقــدام خصمانه دیگر، با تمدید قانون 

تحریم کوبا برای یک سال دیگر موافقت کرد.
 به گزارش فارس، »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا 
روز جمعه با تمدید قانون »تجارت با دشمن« در این کشور 
که تاکیدی بر ادامه اعمال تحریم های خصمانه واشــنگتن 
علیه کوبا محســوب می شود، موافقت کرد.موافقت اوباما با 
تمدید این قانون، درست در شرایطی صورت می گیرد که 

روابط کوبا و آمریکا پا به مرحله فراتری گذاشــته و این دو 
در راستای بهبود روابط همین چند روز پیش با سر و صدای 
زیاد سفارتخانه های یکدیگر را بازگشایی کردند. »اوباما« تا 
14 سپتامبر فرصت داشت تا تصمیم خود را نسبت تمدید 
مدت زمان این قانون موسوم به »تجارت با دشمن« به کنگره 
این کشور اعالم کند. »اوباما« در این ارتباط گفت: »اگر با 
تمدیــد قانون ادامه تحریم های کوبا موافقت کردم تنها به 

دلیل منافع آمریکا و مردم کشورم بوده است«.
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برخی از کارشناسان غربی 
چهاردهمین  مناسبت  به  که 
سپتامبر   11 حوادث  سالگرد 
کرده ایم  گفت وگــو  آن ها  با 
معتقدند کــه آمریکا به بهانه 
11سپتامبر خاورمیانه را غارت 

کرد.
بــارت«  »کویــن  دکتــر 
اسالم شناس و تحلیلگر آمریکایی 
در پاسخ به این سؤال کیهان که 
به نظر شما آیا می توان گفت ایجاد 
گروه هایی مثل داعش در منطقه 
خاورمیانه از نتایــج حادثه یازده 
سپتامبر بود می گوید: بله مطمئنا 
11 ســپتامبر دشمن جدیدی را 
برای غرب تحت عنوان افراط گرایی 
اسالمی ایجاد کرد و آن را به ضرر 
کشورهای منطقه خاورمیانه و به 
نفع توسعه طلبی اسرائیل گسترش 
داد. واضح است که داعش بخشی 
از دستور کار پس از 11 سپتامبر 

بود.
»تیــری میســان« تحلیلگر 
و منتقد فرانســوی اما به شــکل 
دیگری به ســؤال خبرنگار پاسخ 
داد به اعتقاد میسان داعش نتیجه 
حمالت یازده سپتامبر نبود بلکه 
داعش اسلحه آمریکا برای ایجاد 
یک منطقه وســیع سلفی نشین 
در عراق و سوریه است. تنها یک 
ســازمان تروریستی که  حمایت 
دولتی رســمی پشــت آن باشد 
می تواند چنین پاکســازی قومی 

را ایجاد کند.این منطقه ســلفی 
مجدد  شــکل گیری  مانع  نشین 
جاده ابریشــم توسط چین برای 
فعال سازی راه های قدیمی تجاری 
در دریای مدیترانه و مانع حمایت 
ایران از سوریه و لبنان خواهد شد.

» اریــک والبــرگ« که یک 
کارشــناس کانادایی است به این 
ســؤال کیهان چنین پاسخ داده 
اســت: چرخه تروریسم و مداخله 
ادامه خواهد یافت چرا که نابودی 
افغانستان به عنوان پایگاه القاعده 
و در نهایت کشــتن بن الدن نیز 
نتوانست خطر حمالت تروریستی 
را از بین ببرد حاال نسل جدیدی از 
سلفی ها که خود را داعش می نامند 
سر بلند کرده اند و برنامه های بلند 
مدت وحشیانه خود را بدون اینکه 
هرگونه ارتباط مستقیمی با بقایای 
سازمان القاعده داشته باشند پیش 

می برند. 
از این سه کارشناس سؤال دوم 
را اینگونه پرسیدیم که به نظر شما 
چرا بعد از 14 سال از 11 سپتامبر  
افکار عمومی آمریکا هیچگاه درباره 
دالیل و مسببان این حادثه مطالبه 

جدی نداشته اند؟
میســان گفت: اکثریت مردم 
آمریــکا مطالعه کردند که چگونه 
برج هــا منهدم شــدند و به این 
نتیجه رســیدند که دولت به آنها 
دروغ گفته اســت؛ اما آنها از این 
فراتر نرفتند آنها هرگز این پرسش 

را از نظر سیاسی مطرح نکردند که 
چرا این دروغ گفته شده است؟تنها 
مســئله مهم 11 سپتامبر زمانی 
که ما نگاه می کنیم این است که 
چگونه هواپیماها به برجها برخورد 
می کنند و برج ها منهدم می شوند 
اما به سایر مسائل توجه نمی شود. 
جرج بوش از ساعت 10 صبح تا 8 
شب به مرخصی رفته بود، اعضای 
کنگره به پناهگاه های ایمن باقی 
مانده از زمان جنگ ســرد رفته 
بودند و تــا اواخر بعد از ظهر 11 
سپتامبر یک دولت نظامی قدرت 
را در آمریکا در  دســت داشت.تا 
کنون کسی به این مسئله توجه 

نکرده است.
»کوین بارت« نیز در پاســخ 
به این ســؤال می گوید: سیاست 
رسمی دولت آمریکا درباره حادثه 
11 ســپتامبر این است که افکار 
عمومی را در این زمینه سرکوب 
کنــد. در حــدود 100 میلیون 
آمریکایی براساس نظرسنجی های 

مختلف فکــر می کنند یا مظنون 
هســتند بــه اینکــه حادثه 11 
داخلی  برنامه ریزی  یک  سپتامبر 
بوده اســت. اما نهادهای جریان 
دانشگاه  رســانه ها،  شامل  اصلی 
و دولــت آمریکا اظهــار نظرهای 
مخالف در این خصوص  را ممنوع 

کرده اند.
»اریک والبرگ« نیز نظر خود 
را این گونه بیان کرد: بی عالقگی به 
انجام یک تحقیقات جامع در این 
خصوص توجیه ناپذیر و منجر به 
ســؤاالت جدی در این باره، این 
شده که واقعا چه کسی پشت این 
حمالت قرار داشت؟ 11 سپتامبر 
یــک موهبت الهی بــرای اجرا و 
اجباری  اصالحات  پروژه  پیشبرد 
آمریکا در خاورمیانــه بود. و اگر 
فــرض بگیریم که بن الدن متهم 
و مقصر فروپاشی برج های تجارت 
جهانی بوده وی را باید شــریک 
نئومحافظــه کاران  همدســت  و 
آمریکایی برای دادن بهانه جنگ 

آمریکا علیه اســالم باید در نظر 
بگیریم. 

تیری میسان در پاسخ سؤال 
سوم ما مبنی بر اینکه »مهمترین 
سندی که ثابت می کند که حادثه 
11 ســپتامبر توطئه مشــترک 
آمریکا و اســرائیل بود و تا کنون 
زیاد به آن پرداخته نشــده است 
چیست؟ می گوید :»برای فهم این 
باید کتاب »کودتا: رساله  مسئله 
عملی« را کــه جمهوری خواهان 
آمریکا به آن دلبســتگی زیادی 
دارند بخوانیــم. »ادوارد لوتواک« 
یک نئومحافظه کار که تاریخ نگار 
رســمی در ارتش اسرائیل است 
در این کتاب می گوید: »کودتای 
موفــق کودتایی اســت که هیچ 
کس مخالف آن نیســت به خاطر 
اینکه کســی از کودتا آگاه نشده 
است.« آنها به هر حال باید همان 
افراد را در قدرت حفظ می کردند 
اما در عین حال سیاست جدیدی 
را نیز تحمیل می کردند. این همان 

کاری بود که در 11 سپتامبر انجام 
شد و این سیاست جدید در ابتدا 
اعالم وضعیــت اضطراری دائمی 
در آمریکا)قانون میهن پرســتی( 
و در مرحله بعدی تغییر نقشــه 

خاورمیانه بود.
»کوین بارت« نیز در پاسخ به 
این سؤال  می گوید: اسناد بسیار 
مهمی وجود دارد که ثابت می کند 
حادثه 11 ســپتامبر پروژه »قرن 
جدید آمریکایی برای بازســازی 
تــوان دفاعــی آمریــکا« که در 
سپتامبر سال 2000 منتشر شد 
بود. این سند صراحتا خواستار یک 
»پرل هاربر جدید« بود که با 11 

سپتامبر همخوانی داشت.
اما به اعتقاد »اریک والبرگ« 
اســناد موجود و همــه تضادها و 
تناقض هایی که حــول و حوش 
داستان رسمی حادثه 11 سپتامبر 
وجــود دارد نشــان می دهد که 
حداقــل برخــی از دولتمــردان 
آمریکایی و اسرائیلی از این حادثه 
آگاه بوده اند  به هر حال تا زمانی 
اسناد سانســور شده کمیته  که 
تحقیق حادثه 11 سپتامبر در سال 
2002 منتشر نشود و تا زمانی که 
پاسخ های قانع کننده به تضادها و 
تناقض های قرائت رســمی دولت 
آمریکا از  این حادثه داده نشــود 
احتمال دخالت دولت آمریکا در 
11 ســپتامبر به قوت خود باقی 

خواهد ماند.

کارشناسان غربی در گفت وگو با کیهان:

آمریکا به بهانه 11 سپتامبر 
خاورمیانه را غارت کرد

تیری میسانکوین بارت  اریک والبرگ

فساد شدید مالی ســرانجام »ابراهیم محلب« نخست 
وزیر این کشــور و کابینه اش را یکجا قربانی کرد و وادار به 

استعفا نمود.
در پی علنی شدن فساد مالی در کابینه مصر، نخست وزیر این 
کشور استعفا کرد و این استعفا بالفاصله از ترس واکنش های مردمی 
از سوی ژنرال »عبدالفتاح السیسی«، رئیس جمهور مصر پذیرفته شد
به گزارش ایسنا، هفته گذشــته وزیر کشاورزی مصر به اتهام 
دســت داشتن در پرونده های فســاد مالی و رشوه خواری برکنار و 
بالفاصله بازداشت شــد. در پی این اقدام شایعاتی درباره احتمال 
استعفای نخست وزیر و انحالل کابینه منتشر شد که این شایعات 
دیروز با کناره گیری »ابراهیم محلب«، نخست وزیر مصر به واقعیت 
پیوست. »عبدالفتاح السیسی« با قبول استعفای »محلب« وی را تا 
زمان تشکیل دولت جدید مسئول اداره امور دولت کرد. با برکناری 

نخست وزیر مصر وزرای کابینه نیز برکنار شدند.
تظاهرات مردم

از ســوی دیگر، مخالفان دولت مصر با دعوت ائتالف موسوم به 
»حمایت از مشــروعیت و مخالفت با کودتا« چندین تظاهرات در 
تعدادی از شــهرهای مصر با شعار »انقالب امید فقرا و مظلومان« 
برگزار کردند. تظاهرات کنندگان در استان بنی سویف با در دست 
داشــتن تصاویر »محمد مرسی« نخستین رئیس جمهور منتخب 

مصر، دولت کودتا را محکوم کردند.

فساد کابینه مصر را از پای درآورد

منابع خبری از مــرگ »آنتوان لحد« مــزدور لبنانی رژیم 
صهیونیستی خبر دادند.

تلویزیون »المیادین« روز گذشــته در خبری فوری از مرگ »آنتوان 
لحد« مزدور سابق رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

براساس این گزارش، آنتوان لحد اخیرا در پاریس و در سن 88 سالگی 
مرده است. رژیم صهیونیستی پس از حمله سال 1978 به لبنان موسوم 
به »عملیات لبنانی« و اشــغال بخش هایی از خاک این کشور، گروهکی 
متشــکل از مزدوران محلی و نظامیان جداشــده از ارتش لبنان را تحت 

عنوان »ارتش جنوب لبنان« یا »ارتش لحد« تشکیل داد.
نخســتین فرمانده ارتش مزدوران رژیم صهیونیستی سرگرد »سعد 
حداد« بود که در سال 1984 به علت سرطان مرد و آنتوان لحد جانشین 
او شد.مزدوران رژیم صهیونیستی در سال 2000 و بعد از آزادسازی لبنان، 
به اسرائیل گریختند. دادگاه های لبنان آنتوان لحد را به اتهام جنایات زیادی 
که مرتکب شده بود به اعدام و زندان با اعمال شاقه محکوم کرده بودند.

آنتوان لحد، مزدور کهنه کار اسرائیل
به جهنم رفت

 ممانعت آل سعود از سفر 
زائران یمنی برای ادای فریضه 
حج، باعث اعتراض و تظاهرات 

گسترده مردم یمن شد.
سعودی ها در دشمنی با ملت 
یمــن، اصول اســالم را نیز زیر 
پا گذاشــتند. البته آل سعود با 
کشتار وحشیانه مردم یمن بارها 
این اصول را نقض کرده است اما 
این خاندان، اکنون مسلمانان یمن 
را از ادای فریضه حج منع کرده 
تا دشمنی این خاندان وهابی با 

اسالم کامل گردد.
به دنبال این اقدام ضد اسالمی 
سعودی ها، صدها هزار یمنی در 
تظاهرات گســترده ای در صنعا 
کردند  شــرکت  عربستان  علیه 

و علیه خاندان ســعودی، رژیم 
صهونیستی و آمریکا شعار دادند.

 به گزارش تســنیم، شــمار 
زیــادی از زائــران یمنــی که 
عربستان با ورود آنها برای شرکت 
در موســم حج امسال مخالفت 
کرده اســت، اعــالم کردند که 
هزینه های ســفر حج خود را به 
رزمندگان کمیته های مردمی و 
نیروهای ارتش اهدا می کنند تا 
پاســخ کوبنده ای به خودکامگی 

رژیم آل سعود بدهند.
حالی  در  تظاهرکننــدگان   
که لبــاس احرام بســته بودند 
عکس هایی از »نتانیاهو«، »اوباما« 
و »سلمان بن عبد العزیز« حمل 
می کنند که زیر آن ها شعار مرگ 

بر این ســه نفر نوشته شده بود 
وبه صورت نمادین رمی جمرات 

می کردند. 

خطیبان یمنی نیز، استفاده 
مقامات ســعودی از فریضه حج 
به عنوان یکی از وســایل فشار 

سیاسی و کســب دستاوردهای 
سیاســی به زیان دین را محکوم 

کردند.

از سوی دیگر »یوهانس فان 
هماهنگ کننده  دیرکالومــن« 
امور بشردوســتانه سازمان ملل 
متحد در یمن دربــاره وخیم تر 
شدن اوضاع انسانی در این کشور 

هشدار داد. 
وی تصریــح کرد، میلیون ها 
یمنی به ســبب  ادامه حمالت 
هوایی و جنگ در معرض خطر  
نقص عضو یا مــرگ قرار دارند. 
این مسئول سازمان ملل متحد 
بــه روند پرشــتاب فروپاشــی 
خدمات اساسی از جمله خدمات 
بهداشــتی، آب شــرب و مواد 
غذایی در یمن اشاره کرد و گفت: 
»اوضاع انســانی یمن هر لحظه 

بدتر می شود.« 

سرویس خارجی -
جدال های  افزایــش  از 
سیاسی و درگیری های خونین 
خیابانــی در مناطق مختلف 
ترکیه می توان پیش بینی کرد، 
این کشور حتی در آستانه یک 
جنگ تمام عیار خونین داخلی 

قرار دارد.
اکنون در ترکیه همه چیز به 
ســمت واگرایی پیش می رود و 
این واگرایی عالوه بر اینکه جنبه 
قومیتــی دارد و تــرک و کرد را 
مقابل هم قرار داده است، در میان 
ترک ها نیز کامال قابل مشــاهده 
اســت و خشم و نفرت میان آنها 

نیز نسبت به هم موج می زند.
ی  منطقــه ا ا فر مــه  نا ز و ر
»رای الیوم« ضمن  اشاره به این 
وضعیت بغرنج در ترکیه، علت آن 
را »سیاســت های اشتباه آنکارا« 
نسبت به ســوریه طی پنج سال 
گذشته می داند. این روزنامه هم به 
نقل از کارشناسان، نسبت به وقوع 
یک جنــگ تمام عیار داخلی در 
ترکیه هشدار داده و حتی تاکید 
کرده که »ترکیه در حال تبدیل 

شدن به سوریه ای دیگر است.«
رای الیوم در ســر مقاله خود 

می افزایــد، جملــه »احمد داود 
اوغلو« نخست وزیر ترکیه، خطاب 
به »پ.ک.ک« که »اینجا ترکیه 
اســت نه سوریه«  در واکنش به 
اقداماتی اظهار شــد که احزاب 
کرد ترکیه در مناطق جنوب شرق 
این کشور مشغول آن هستند. این 
احزاب می خواهند مشابه شمال 
سوریه، قلمروهایی را برای خود 
ایجاد کنند. رای الیوم می نویسد: 
»هرچند ترکیه ســوریه نیست، 
ولی ترکیه وارد مســیر بحرانی 
مشابه بحران سوریه شده است.«
به هر حال، در شــرایطی که 
روز به روز  ترکیه  داخلی  وضعیت 
امنیتی تر می شــود، کارشناسان 
بعید می دانند انتخابات زودهنگام 
مورد نظر  »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه در موعد مقرر 

)10 آبان( برگزار شود.
اردوغــان و حزبــش که در 
سال های ابتدایی به قدرت رسیدن، 
نان اسالمگرایی را می خوردند و با 
هدف همــراه کــردن توده های 
مردم با خود، مقابل سیاست های 
نیز  منطقه ای رژیم صهیونیستی 
می ایستادند، موفقیت های زیادی 
در حــوزه سیاســت و اقتصاد به 

دســت آوردنــد و در منطقه نیز 
مقبولیت خوبی یافتند.

اما، اردوغان و تیمش به مرور 
از سیاست های اسالمی و مردمی 
فاصله گرفتند و درصدد برآمدند 
سیاســت های آمریکا و ناتو را در 
منطقه، در قبال کسب امتیازاتی، 
به اجرا درآورند. مثال در سال های 
قبــل از وقوع بیداری اســالمی 
)2011( آنکارا به نصب سکوهای 
ضد موشکی آمریکا و ناتو در خاک 
خود تن داد و اعتراضات زیادی را 
در داخل و خارج متوجه خود کرد.

از این زمان بود که جریان های 
اسالمگرای داخلی کم کم از حزب 
عدالت و توسعه فاصله گرفتند. با 
این حال، هنوز مردم مســلمان 
ترکیه از اردوغان و حزبش حمایت 

می کردند. 
امــا، مداخله آنــکارا در امور 
داخلــی ســوریه کــه یکــی از 
محورهای مقاومت اســت، میان 
اســالمی  و جریان های  مقامات 
شــکاف انداخــت؛ شــکافی که 
اکنون بــه بلوغ کامل رســیده 
به گونه ای که مسلمانان  اســت، 

به سمت احزاب اسالمی بدیل از 
جمله »حزب ســعادت« گرایش 
پیدا کرده اند و یا کال نســبت به 
شرایط سیاســی موجود منفعل 

شده اند.
همزمان با بحران شکاف که 
اردوغان ایــن روزها آن را لمس 
مجبور  رئیس  جمهــور  می کند، 
اســت با چند بحران دیگر  هم 
دســت و پنجه نرم کند؛ جلوی 
صدور بحران از سوریه به ترکیه 
)در شکل سرازیر شدن دو میلیون 
آواره و نفوذ تروریست های داعش 

به مناطق شهری ترکیه( بایستد، 
با عناصر پ.ک.ک در جنوب غرب 
و سایر مناطق بجنگد، و شرایط 
سیاســی متشــنج را در آنکارا و 

اسالمبول مدیریت کند.
اما، اشــتباه تاکتیکی مهمی 
کــه دو ماه قبــل رخ داد و طی 
این مدت تاکنون به قیمت جان 
100 نظامی ترک و 1000 شبه 
نظامی  پ.ک.ک تمام شده است، 
شکســتن یکطرفــه آتش بس با 

پ.ک.ک توسط آنکارا بود.
اکنون در ترکیــه هر لحظه 
ممکن است، اتوبوسی هدف حمله 
مسلحانه قرار گیرد، بمبی میان 
جمعیت های شهری منفجر شود، 
تروریســت های داعش دست به 
حمله انتحاری بزنند و  یا خشونت 
در خیابان های آنکارا و اسالمبول 

تکرار شود.
ترکیه کنونی در مقایســه با 
سوریه فقط یک شانس دارد و آن، 
سکوت مثلث عربی - صهیونیستی 
- غربی نسبت به مسایل داخلی 
ترکیــه اســت. و در صورتی که 
سیاست این کشورها عوض شود، 
هیچ بعید نیست حوادث خونین 

سوریه در ترکیه نیز تکرار  شود.

ترکیه در آستانه یک جنگ تمام عیار داخلی

یک و نیم میلیون نفر از جمعیت 7/5 میلیونی کاتالونیا اسپانیا 
با شعار استقالل تظاهرات بی سابقه ای را رقم  زدند.

تظاهرات کنندگان در حالی که پرچم های قرمز و زرد کاتالونیا را در 
دســت داشتند شعارهایی را در حمایت از استقالل این منطقه سردادند. 
نمایش قدرت سیاســی استقالل طلبان در کاتالونیا در شرایطی است که 
تنش های سیاســی در اسپانیا رو به افزایش اســت. انتخابات سراسری 
اســپانیا قرار است ســه ماه دیگر برگزار شود. پلیس شهر بارسلونا تعداد 
شرکت کنندگان در این تظاهرات را بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر 

اعالم کرده است.  
»آرتور ماس« رهبر کاتالونیا اعالم کرد، اگر احزاب طرفدار اســتقالل 
کاتالونیا بتوانند اکثر کرسی های پارلمان را به دست آورند، می توان روند 
استقالل کاتالونیا از اسپانیا را بار دیگر از سرگرفت. اگر ائتالف سیاسی به 
رهبری »آرتور ماس« در انتخابات پیروز شود، هدف وی برای اجرای نقشه 
راه 18 ماهه جدایی کاتالونیا از اسپانیا محقق خواهد شد. کاتالونیا با جمعیت 
هفت و نیم میلیون نفری یک پنجم اقتصاد اســپانیا را به خود اختصاص 
داده است. به دنبال بحران اقتصادی در اروپا تمایالت استقالل طلبانه در 
این قاره افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها مانند انگلیس، اسپانیا 
و ایتالیا این تمایالت بسیار شدید تر است و در صورتی که در یکی از این 
کشور ها استقالل طلبان موفق شوند، موج استقالل طلبی مانند یک دومینو 

به راه خواهد افتاد و چه بسا حتی نقشه اروپا را تکه پاره خواهد کرد.

تظاهرات میلیونی  استقالل طلبان
در اسپانیا

سرویس خارجی -
و  اخبــار  انتشــار   
درباره  رسمی  گزارش های 
برخــی تحــرکات نظامی 
گسترده روسیه در سوریه و 
واکنش های تند غرب علیه 
این تحرکات نشان می دهد 
ســوریه روزها و هفته های 
آینده آبستن تحوالت مهمی 

خواهد بود.
مقامات روسیه در تازه ترین 
موضع گیری های خود در حمایت 
از بشاراســد اعالم کردند قصد 
دارند سامانه موشکی پیشرفته 
ضدهوایــی »اس آی22« را به 

سوریه ارسال کند.
به گفتــه ایــن منابع این 
نخستین  موشکی  سامانه های 
محموله ای نیســت که مسکو 
برای ســوریه ارســال می کند 
کمــا اینکــه آخریــن آن هم 
نخواهــد بــود و درحال حاضر 
روسیه برنامه هایی برای ارسال 
تجهیزات پیشرفته نظامی دیگر 

نیز دارد.
در  اما  رویتــرز  خبرگزاری 
خبری دیگــر اعالم کرد »پنج  
روسیه  دریایی  یگان  کشــتی 
مجهز به موشک برای برگزاری 
رزمایش هایی در آب های سوریه 
لنگــر گرفته اند تا بدین ترتیب 
این مســئله که »در ســوریه 
اتفاقات تازه ای در شــرف وقوع 
اســت« در صدر رســانه های 

خبری دنیا قرار بگیرد.
پایگاه نیروی دریایی روسیه 
در بنــدر طرطوس قــرار دارد 
و این پایگاه اســتراتژیک برای 
مســکو اهمیت بســیار زیادی 
منابع صهیونیستی  البته  دارد. 
نوشته اند 200 تفنگدار دریایی 
تازه نفس روسیه نیز به الذقیه 

اعزام شده اند.
تحــرکات اخیــر آمریــکا 
در ســوریه به ویــژه آموزش 
کمپ هــای  در  تروریســت ها 
آمریکایــی و پیوســتن آنها به 
داعش برای مقابله با نظام بشار 
اســد موجب شده مسکو برای 
استراتژیک  مواضع  از  حفاظت 
خود هم که شــده دســت به 
تحرکات جــدی بزند و حضور 
نظامی خود را در این کشــور 
افزایش دهد. واشــنگتن اما از 
ارسال »هرگونه« کمک نظامی 
روسیه به سوریه به شدت انتقاد 
کرد. اوباما طی اظهاراتی اعالم 
کرد »راهبرد جدید مسکو برای 
حمایت از دمشــق با شکست 

مواجه خواهد شد.«
رئیس جمهــور آمریــکا در 
ادامه از مسکو خواست تا »رفتار 
هوشمندانه تری« از خود نشان 
بدهد! به گفتــه رئیس جمهور 
آمریکا که به مناسبت حوادث 
11 ســپتامبر صحبت می کرد، 
باعث  تازه مســکو  تحــرکات 

می شــود غرب به هدف خود 
یعنی برکناری بشار اسد نرسد.

درحالی که بر کسی پوشیده 
نیست عامل اصلی بروز بحران 
در ســوریه آمریکا است و این 
برای تحقق منافع خود  کشور 
در ایــن منطقه اســتراتژیک 
گروه تروریســتی داعش را به 
وجود آورده اســت، همان طور 
که در جریان دخالت غرب در 
افغانستان و پاکستان القاعده را به 
وجود آورد. جالب اینجاست پس 
از رسانه ای شدن چنین تحرکات 
معناداری از سوی روسیه، آمریکا 
به فکر راه حل های سیاسی برای 
حل بحران سوریه افتاده است. 
»جان آلن« نماینــده اوباما در 
ائتالف دروغین ضدداعش اعالم 
کرد: »واشنگتن به طور آشکار 
تمایل خود را برای پایان دادن 
به این درگیری ها فقط براساس 
راه حل سیاسی ابراز کرده است 
چراکه نظامی شدن درگیری ها 
منجر به مشکالت بزرگ انسانی 

در منطقه خواهد شد.«!
این درحالی است که آمریکا 
از مهم ترین حامیان و پشتیبان 
تروریســت های تکفیــری در 
ســوریه اســت که به راحتی 
گردن می زنند، آدم می کشند و 
برایشان پیر و جوان، زن و مرد، 
کــودک و جوان فرقــی ندارد. 
این کشــور تاکنون چندین بار 
نشست هایی با عنوان »دوستان 
سوریه« در کشورهای مختلف 
برگــزار می کــرد تا بــه این 
تکفیری ها رســمیت بخشد اما 
پس از جنایات وحشتناک آنها، 
همیــن تروریســت ها را به دو 
قسمت خوب و بد تقسیم کرد 
و... اکنون از »تروریســت های 

خوب« حمایت می کند!
بــه  واکنــش  مســکو در 
کرده  اعــالم  آمریکا  مواضــع 
که سیاســت هایش در سوریه 
کاماًل شفاف و مبتنی بر قوانین 

بین المللی است.

بنیانگذار »ویکی لیکس« در تازه ترین افشاگری های خود، 
فاش کرد که همه سفارتخانه های ایاالت متحده در کشورهای 
آمریکایی از مردم و مقامات این کشورها جاسوسی می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »جولیان آسانژ« طی گفت وگو با 
شــبکه روسی »راشا تودی« فاش کرد که آمریکا سیستم عظیمی 

را در اختیار دارد که اجازه می دهد از تمامی کشــورهای آمریکای 
التین جاسوسی کند.

آسانژ در رابطه با این ادعای خود شرح داد: »98 درصد تجهیزات 
مخابراتی کشورهای آمریکای التین به علت مجاورت با ایاالت متحده، 
از این کشور خریداری می شود. آمریکا نیز از طریق همین دستگاه ها، 

به راحتی مکالمات تلفنی رهبران آمریکای التین را شنود می کند.«
وی افزود: »واشنگتن از طریق نصب دستگاه در کابل های فیبر 

نوری نیز جاسوسی می کند.«
آسانژ هشدار داد که همه افراد مهم دنیا ممکن است در معرض 

جاسوسی آمریکا قرار داشته باشند.

افشاگر ویکی لیکس

تمام سفارتخانه های آمریکا در آمریکای التین النه های جاسوسی هستند

قرارداد بزرگ هند و اسرائیل
دولت هند با عقد قراردادی نظامی به مبلغ 400 میلیون دالر با رژیم 
صهیونیستی قصد تکمیل ناوگان پهپادی خود و خرید پهپاد از این رژیم را 
دارد.نیروهای مسلح هند در سال 2012 پیشنهاد خرید پهپادهای نظامی 

به رژیم صهیونیستی را مطرح کردند.
درگیری های خونین در سینا

در جریان درگیری  ارتش مصر با عناصر تروریســتی حاضر در شمال 
»سینا« 98 تروریست کشته شدند.نیروهای امنیتی مصر می گویند موفق 
شــدند 13 کمربند انتحاری را هم منفجر کنند. در جریان این عملیات 

چهار سرباز مصری کشته و شماری نیز زخمی شدند.
دستگیری پرویز مشرف

دادگاه مبارزه با تروریســم پاکســتان حکم دستگیری پرویز مشرف 
رئیس جمهور سابق و رئیس سابق ستاد و ارتش این کشور را صادر کرد.

پرویز مشرف که در سال 1999 با کودتایی توانست بر مسند قدرت باقی 
بماند به اتهام خیانت به کشورش در حبس خانگی به سرمی برد.

سئول موشک بالستیک شلیک می کند
کره  جنوبی از قصد خود برای انجام آزمایش یک موشک بالستیک برد 
متوسط با هدف مقابله با »تهدیدهای احتمالی موشکی کره شمالی« خبر 
داد.پیشتر برخی کشورها اعالم کرده بودند که کره جنوبی فضای الزم را 
برای انجام چنین آزمایشی در اختیار ندارد اما ظاهرا کره جنوبی با انجام 

این آزمایش می خواهد پاسخی به این کشورها بدهد.
تدابیر امنیتی در مالزی

پلیس مالزی پس از درخواست گروه تروریستی داعش از افراط گرایان 
حامی خود برای حمله به مراکز کلیدی در چند کشــور از جمله مالزی 
تدابیر امنیتی را در این کشــور به شدت افزایش داده است.دولت مالزی 
اخیرا قانون جدیدی تحت عنوان قانون پیشگیری از تروریسم را به تصویب 
رسانده و در تالش است تهدیدات امنیتی از ناحیه افراط گرایان این کشور 

را خنثی کند.
پیشتازی حزب  سیریزا در یونان

نتایج آخرین نظر ســنجی ها در یونان از پیشــتازی حزب چپگرای 
»سیریزا« متعلق به »الکسیس سیپراس« نخست وزیر سابق یونان حکایت 
دارد. اما اختالف آن با حزب دوم در آستانه انتخابات پارلمانی زود هنگام 

بسیار ناچیز است و همین امر ابهام هایی را به وجود آورده است.

همراه با تظاهرات گسترده با لباس احرام صورت گرفت

رمی جمرات مردم یمن در پی حذف سهمیه حج

گزارش خبری کیهان 
از تحرکات نظامی گسترده روسیه در سوریه

  چهار سوی پنج قاره


